
insecten-
Werkblad 

Wat h
eb je

 nodi
g?

  Houten kistje

   Zelfhardende (boetseer)klei

(online verkrijgbaar)

Tuinafval als boomschors, takjes, oud hout  

Ander natuurlijk materiaal zoals holle riet

stengels of bamboestokjes (deze zijn ook 

(online) verkrijgbaar bij  tuincentra of 

bouwmarkten

(kippen)Gaas

Het leuke van een 

insectenhotel is dat 
je 

kunt sp
elen met het 

ontwerp, dus w
ees 

creatief! 

Bijen en andere insecten houden van warme, droge holletjes om zich te 
verschuilen en om eitjes te leggen. Deze holletjes kunnen overal zijn, in muren, in 

houten schuttingen en in dood hout. In deze DIY leren we hoe we een insectenhotel 
voor ze kunnen bouwen.

Hotel 



 Aan de
 slag! 2. 

Bedek de bodem van het houten kistje met een 
laagje klei. Deze basis kan je gebruiken om alle 

‘hotelkamers’ stevig vast te zetten.

1.
We beginnen deze DIY met een houten kistje. 

Je kan zelf een kistje timmeren van 
resthout, maar je kan ook gebruik maken 
van een wijn-, fruitkistje of rieten mandje. 
Je mag helemaal zelf bepalen hoe groot 

jouw insectenhotel wordt.

3.
Nu beginnen we met het vullen van het kistje:

 Begin met een deel holle takjes, maak daarna een 

kamer met boomschors, takjes, houtsnippers en 

bouw zo om en om door. Maak ook een kamer van de 

overgebleven klei maken. Prik met een takje gaten in 

de natte klei om ook hier kleine ruimtes te creëren die 

dienen als holletje voor kleine vliegbeestjes.

4.
Om te voorkomen dat vogels ervandoor gaan met 

de materialen in jouw insectenhotel, span je er 

tenslotte een stukje gaas over.

Let op! 
Verf of vernis je 
insectenhotel niet, 

want de geur zal de 
insecten afstoten.

Hang het hotel op een rustige, zonnige plek in je tuin, 1 tot 3 meter boven de grond. 

Zorg dat de zon op de  ingang schijnt.

En vooral daarna niet meer verplaatsen!

TIP:


